
Zápisnica zo stretnutia Výboru MČ č. 5 v Žiline s občanmi. 

 

Dňa: 03.02.2016 o 17,00hod. 

Miesto: ZŠ nám. Mladosti – Žilina, Hájik 

Prítomní:  Poslanci MZ: Ing. Ján Ničík , Ing. Marián Janušek, Ing. Ľuboš Plešinger  

   Mestská polícia: Kpt. Juríček, nadp. Pecha + 8 občanov 

 

Úvodom poslanci privítali hostí z mestskej polície, ktorí majú na starosť MČ Hájik. Ďalej informovali občanov 

s odpoveďami mesta na požiadavky, ktoré vzišli z januárového stretnutia poslancov s občanmi. Ďalej 

poslanci informovali zúčastnených o pripravovaných VZN kách, ktoré majú vyriešiť problémy s púšťaním 

balónov šťastia na území mesta, s odpalovaním petárd a pyrotechniky  na území mesta a s novým VZN 

kom, ktoré celoplošne rieši prevádzkové časy prevádzok na území mesta. Mestský policajti informovali 

občanov o súčinnosti MP s občanmi, že sú pripravení v spolupráci s občanmi bezodkladne riešiť problémy 

narušenia občianského spolužitia na Hájiku. Upozornili, že za výtržnosti deti do 15 rokov zodpovedajú 

rodičia. Postihovať za výtržnosti môžu až mládež od 15 rokov. 

 

Občania a poslanci ďalej žiadajú mesto o: 

1. Žiadame MÚ o zabezpečenie výberového konania na výber dodávateľa na workoutové športovisko pre 

deti a mládež na Hájiku. 

Táto otázka, ktorej riešenie žiadame už od minulého roka zostala BEZ ODPOVEDE ? 

2. Odstránenie krovín a konárov, ktoré sa nachádzajú pri Materskej škôlke na Hájiku ešte z jesenného 

výrubu a čistenia krovín. 

3. K pripravovanému VZN ku o prevádzkovom čase nevzniesli pozvaní majitelia prevádzok žiadne námietky. 

4. p. Marek Kutlák, Petzvalova ul. zastupujúci futsalových nadšencov, požiadal o dotáciu na futsalový turnaj, 

ktorý plánujú realizovať v 5-6/2016. Žiadosť predložia dodatočne predsedovi p. Ničíkovi. 

5. Občania sa sťažujú na rozbitý chodník vedúci z Jedlíkovej na Slnečné nám. Tento chodník nie je v 

majetku mesta a preto som p. Bodisa z firmy Istrofinal, požiadal v mene občanov Hájika koncom minulého 

roka o opravu chodníka. Pán Bodis opravu prisľúbil...no bohužial ostalo iba pri sľuboch. 

6. Na schodoch a serpentíkach vedúcich zo Slnečného námestia je nebezpečne naklonený veľký listnatý 

strom. Hrozí vyvrátenie a zranenie osôb. Žiadame aby bol strom v čase vegetačného pokoja odstránený. 

7. Žiadame zabezpečovať častejšiu držbu spoločných exteriérových priestorov hlavne centra sídliska, 

Slnečného námestia, nových schodov a priestoru pred kostolom, kde sa hromadia papiere a rôzne iné 

nečistoty. 

 

 

 

 

 

 

 


